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PORTEFØLJEINVESTERINGER, SEPTEMBER 2022 

Rekordsalg af  

udenlandske aktier  

Danske investorer har siden oktober 2021 samlet set 

solgt udenlandske aktier for 100 mia. kr. Flest salg 

var der i september, hvor der er blevet solgt uden-

landske aktier for i alt 28 mia. kr. Salget er sket i en 

periode, hvor aktiekurserne generelt er faldet. 

Salget kommer efter en årrække med næsten uaf-

brudt køb af udenlandske aktier og generelt store 

kursstigninger på aktiemarkederne. Købene tog fart 

efter den første corona-nedlukning i marts 2020, 

hvorefter der frem til oktober sidste år samlet blevet 

købt udenlandske aktier for 299 mia. kr. Danske in-

vestorer har stadig en betydelig beholdning af uden-

landske aktier på 2.368 mia. kr.  

 

Ikke set siden finanskrisen 

Salget af udenlandske aktier siden oktober 2021 er 

det største samlede salg siden finanskrisen. Lige op 

til og under finanskrisen blev der solgt udenlandske 

aktier for i alt 86 mia. kr., hvoraf størstedelen var eu-

ropæiske aktier. Beholdningen af danske investorers 

udenlandske aktier var dog med 702 mia. kr. i maj 

2008 væsentlig mindre end i dag.  

Forsikrings- og pensionsselskaber sælger 

Forsikrings- og pensionssektoren har den største be-

holdning af aktier på 1.309 mia. kr. Det er også den 

sektor, som med et salg på 93 mia. kr. der har solgt 

mest siden oktober sidste år. Sektoren har primært 

solgt amerikanske og europæiske aktier for hen-

holdsvis 37 og 31 mia. kr. De største salg i enkeltak-

tier er sket i de amerikanske teknologiselskaber Mi-

crosoft og Alphabet samt i det svenske medicinalsel-

skab Vitrolife. 

Husholdningerne holder på aktierne  

Til forskel fra forsikrings- og pensionsselskaberne 

har private danske investorer samlet set ikke solgt 

ud af deres beholdning af udenlandske aktier. I sep-

tember 2022 lå deres beholdning på 118,5 mia. kr., 

hvilket er 2 mia. kr. mere end oktober sidste år. 

MERE INFORMATION OM STATISTIKKEN HER 

 

 Aktiesalget kommer i kølvandet på store køb 

efter første corona-nedlukning  
  

 

 

 

 

Anm.: Akkumulerede nettotransaktioner i udenlandske aktier fra 

januar 2019 til september 2022. Find figurdata her (link). 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/Danmark%20og%20udlandet.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Udenlandske%20portef%C3%B8ljeinvesteringer/20221028_STATISTIK_figurdata.xlsx?Web=1

